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Gandhi
mediúnico

Como enfrentar os adversários
da democracia?
O único tirano que aceito neste mundo é a voz interior, suave e serena.

Bomba! No momento em que se discute projetos para flexibilizar a posse de
armas, esta coluna conseguiu uma entrevista mediúnica exclusiva com o
grande líder pacifista Mahatma Gandhi.
Fala, mestre!
Qual a sua visão de democracia e por que
ela é importante?
Minha noção de democracia é um regime em que o mais fraco deve ter as
mesmas oportunidades que os mais
fortes. A democracia disciplinada e esclarecida é a melhor coisa do mundo.

Nós estamos vivendo um momento de
muita intolerância. O que fazer?
A lei de ouro do comportamento é a
tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que
nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos.
Como se livrar de uma agenda do ódio
que domina o nosso país?
Eu me considero incapaz de odiar
qualquer ser humano no mundo. Por
meio de um longo caminho de disciplina e devoção deixei de odiar a quem
quer que fosse. Olho por olho, e o mundo acabará cego.

Um dos efeitos da corrupção que
nos assola não é desvalorizar o trabalho?
Nada desmoraliza tanto uma nação
como aprender a desprezar o trabalho. A
pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis.

Creio que a não violência é infinitamente
superior à violência.

As máquinas libertam ou
aprisionam o homem?
Para serem bem usadas, as máquinas
têm de ajudar e atenuar o esforço humano. O uso atual das máquinas tende
cada vez mais a concentrar a riqueza nas
mãos de uns poucos em total menosprezo a milhões de homens e mulheres, cujo
pão lhes é arrebatado da boca.

A não violência é uma
filosofia dos fracos?
A não violência exige muito mais coragem do que a violência. Não estou pedindo que se pratique a não violência
por ser uma nação fraca. Quero que se
pratique a não violência por estar consciente de sua força e poder. A força da
não violência é infinitamente maior do
que todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. Essa força da
não violência só é ativa se temos um
amor a Deus.

Como enfrentar o culto da violência?
Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem só é temporário; o mal que faz é que é permanente.

As suas ideias são belas, mas
elas são viáveis?
Aqueles que querem praticar o
bem não são egoístas, não têm pres-

sa. Sabem que é preciso muito tempo
para impregnar as pessoas com o
bem. A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade
indomável.
Como resolver a questão
da pobreza no mundo?
Há riqueza bastante no mundo para
as necessidades do homem, mas não para a sua ambição.
Que mensagem o senhor
deixaria aos governantes
neste momento tão conturbado?
Dai-me um povo que acredita no
amor e vereis a felicidade sobre a Terra. O amor é a força mais sutil do
mundo. O amor é a força mais abstrata, e também a mais potente que há
no mundo.

TRADIÇÃO / As vésperas do dia do santo, festas juninas animam todo o Distrito Federal neste fim de semana

Para celebrar São João
» MARIANA MACHADO

Amarildo Castro/Divulgação

Ressurreição

B

andeirinhas coloridas,
muita comida e forró a todo
volume. O clima de festa junina se espalhou pela cidade e promete muita alegria neste
fimdesemana.Eventosestãomarcados em todo o Distrito Federal,
com opções para os mais variados
gostos. Quem se apresenta nos
palcos e quadras está ansioso.
No domingo, a quadrilha Espalha Brasa faz uma homenagem
ao ídolo Luiz Gonzaga na Praça
do Cidadão, em Ceilândia. O grupo é composto por cerca de 30 integrantes, entre dançarinos, músicos e apoio e a performance faz
parte das competições da Liga Independente de Quadrilhas do
Distrito Federal e Entorno.
Vice-presidente da equipe, a
decoradora Helen Mere, 38 anos,
conta que neste mês os ensaios
são diários. “Conciliamos trabalho, família, crianças e casa, mas
nos inspiramos e vamos metendo
a cara”, ressalta. O público pode se
preparar para coreografias elaboradas e muitas roupas coloridas.
Toda a montagem é feita sem patrocínio. “Neste ano, nos apresentamos em escolas e asilos, sempre
de graça. Fazemos tudo pelo amor
ao movimento junino”, completa.
Eleita a melhor quadrilha de
2017, e atual vice-campeã, o Grêmio Recreativo Quadrilha Arroxa
o Nó briga pelo título. Em 30 de
junho, eles se apresentam em
frente à paróquia Santa Luzia, na

Tradicional no Maranhão, o
bumba meu boi é a história de
Catirina e Chico. Quando ela
estava grávida, teve desejo de
comer língua de boi e o marido
mata um dos animais do
rebanho de um fazendeiro. O
dono do boi, ao saber da
tragédia, pede ajuda a um
curandeiro e o bicho volta à vida.

Batismo

Em 24 de junho, os católicos
celebram São João Batista que,
segundo a Bíblia, foi o profeta
que batizou Jesus Cristo nas
águas do Rio Jordão. A data faz
referência ao dia do nascimento
do santo. Em junho também são
festejados os santos Antônio (dia
13) e Pedro (29).

QS 301 de Samambaia. O atorWilly Costa, 33, deu a concepção artística, montou a coreografia e
desenhou os figurinos para a
apresentação deste ano, que conta a história do Bumba meu boi.
Quem assistir à performance,
vai conhecer a história de Catirina
e Mateus, que originou o boi mais
famoso da cultura brasileira. “Sou
muito apegado à cultura popular
em todos os sentidos. Primeiro
por Lampião e Maria Bonita, mas
procurando por outras figuras tão

São João do Guará: de hoje a domingo, tem quadrilhas, trios de forró, bandas, além de barracas de comida típica
fortes quanto, me encontrei com
Catirina. É lindíssimo! O colorido,
a ideia do renascer é mitológica e
isso me cativa muito”, explica Willy. A Arroxa o Nó se apresenta há
20 anosno DF.

Arrasta-pé
Pensar em São João e esquecer das músicas que animam as
festas é impossível. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho e Alceu Valença são apenas

alguns dos nomes que marcam
as celebrações todos os anos e
entram nos repertórios dos diversos grupos musicais que se apresentam. Entre eles, está a banda
Menino Rico.
Formada inteiramente por nordestinos, a banda está com agenda
lotada até julho. São dois cearenses, um maranhense, dois piauienses, e um pernambucano. O sanfoneiro Fabrício Sanfas, 39, explica
que a composição dos músicos garante a originalidade.“O suingue já

está no sangue nordestino”, ri.
Hoje, eles estarão no São-João
do Guará, festa já tradicional da
cidade e que vai para a 4 ª edição.
São três dias de festa e a expectativa é de público de 20 mil pessoas no total. Com quatro anos e
meio de história, Menino Rico
quer conquistar pela lista de músicas originais misturadas ao forró clássico e moderno em três
horas de show. “O trem vai ser
bom, agitado”, garante.

Programe-se
O dia de São João é celebrado oficialmente na segunda-feira, mas, de hoje a domingo, tem muita festa marcada. Confira atrações do fim de semana:
anos não pagam.

Arraiá do Parque da Cidade
Hoje e amanhã, no Estacionamento 12,
das 16h às 22h
Comidas típicas, música ao vivo, forró,
bebidas, drinques, concursos,
apresentações de algumas das
melhores quadrilhas de Brasília,
quadrilha aberta ao público, tiro ao alvo,
touro mecânico e muito mais.
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5
(meia entrada com carteirinha ou
1kg de alimento). Crianças até 12

Arraiá do Santíssimo Sacramento
De hoje a segunda-feira, na Igreja
Santíssimo Sacramento (SGAS 606 L2
Sul), a partir das 19h
Quadrilha, barraca com comidas típicas,
jogos, forró e sertanejo.
Ingressos: R$ 3. Crianças de até 10 anos não
pagam
Festa Junina Faz Bem
Domingo, no Restaurante Faz Bem (407
Norte, Bl. E, lj. 59), a partir das 18h

Casa vegana realiza festa junina com
canjica, espetinho vegano, pamonha,
caldos, rabanada, pipoca, cachorro
quente, milho cozido, feijão-tropeiro,
jacalinhada, quentão, palito de linguiça
e muito mais.
Ingressos: Entrada Franca
Arraiá Brega
Hoje, no Outro Calaf (Setor Bancário
Sul, Quadra 2, Bloco Q),
a partir das 21h
Muitamúsicaaosomdabanda
Brega&Rosas,quecomemora10anos.
Ingressos:R$20,antecipado,eR$30,nahora

» Guará
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL

4º São João do Guará
De hoje a domingo, na Entrequadra

19/34, atrás do Edifício Consei,
a partir das 17h
Apresentações de quadrilhas, trios de
forró, bandas e muita diversão para
as crianças. Barracas de comida,
cenários artísticos e uma enorme
fogueira cenográfica. Acesso a wi-fi
gratuito, caixas eletrônicos e parque
de diversões.
Ingressos: R$ 8 a meia-entrada.
Crianças de até 10 anos, portadores de
necessidades especiais e idosos
não pagam

» Taguatinga
Arraiá do Mandaká
Hoje e amanhã, no Restaurante
Mandaká (QSD 23, lt. 2, Pistão Sul), a
partir de 19h

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 06/2019

Brasília, 21 de junho de 2019
ANDRÉ LUÍS CÔRTES SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 08/2019
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente
de Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAA
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO PAINEL EM
TELA MICROPERFURADA NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, conforme especificações do Edital e
seus anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do dia 04/07/2019, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
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OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), compreendendo planejamento,
desenvolvimento, implantação e execução continuada de serviços relacionados
a atendimento ao usuário, operação, monitoramento, suporte, sustentação e
projetos de infraestrutura de TIC da Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência e seus anexos.
EDITAL: Disponível Setor Bancário Norte, Quadra 01, Lote 30, Bloco F, Ed. Palácio
da Agricultura, 19º andar, Brasília/DF, das 08:00/12:00 e das 14:00/17:59 ou na
Internet nos endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.sudeco.gov.br
ABERTURA: 03 de julho de 2019, às 09h30m (nove horas e trinta minutos), no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

FLAGRADA COM
PÉSDEMACONHA
EMRESIDÊNCIA
Uma mulher foi presa em
flagrante, após a Polícia Civil
receber uma denúncia de que
ela plantou pés de maconha
no quintal de casa, em
Arniqueiras. Na residência,
agentes da Coordenação de
Repressão às Drogas (Cord)
encontraram 13 pés de maconha e duas sementes. Segundo o delegado à frente do caso,
Erison Abdala, a suspeita é de
que ela estivesse cultivando a
planta havia ao menos seis
meses. Em depoimento, ela
alegou que extraía óleo para
consumo próprio. O marido da
acusada disse desconhecer
que as plantas eram maconha. Ela foi autuada por tráfico
de drogas. A delegacia agora
vai investigar a participação de
outras pessoas no crime.
» TRÁFICO 2

www.correiobraziliense.com.br

» Plano Piloto

» TRÁFICO 1

Confira programação completa no site

Casa de carnes promove fim de
semana temático com arraiá.
Comidas típicas, correio elegante,
brinquedoteca e muito mais
Ingressos: Entrada franca

» Park Way
Arraiá da Unipaz
Na SMPW 8, cj. 2 A/E, Granja do Ipê,
amanhã, das 16h às 23h
DJs, espaço criança, cardápio com
opções vegetarianas e veganas.
Ingressos: R$ 20. Crianças até 12 anos
não pagam

» Sobradinho
Arraiá do Bezerra
Amanhã e domingo, no Lar dos
Velhinhos do Bezerra de Menezes
(Q. 14, AE 1, Sobradinho),
a partir das 19h
Comidas típicas, brincadeiras e a
imperdível quadrilha dos idosos,
protagonizada pelos moradores do Lar
dos Velhinhos do Bezerra de Menezes.
Ingressos: 2 litros de leite
Samambaia
Arraiá Vegano, domingo, na Chácara
Tempero Vegano (DF 280, Km 9,
chácara Tempero Vegano, zona rural de
Samambaia), das 10h às 18h
Comidas típicas, produtos artesanais,
cachoeiras e terapias holísticas
Ingressos: R$ 6. Crianças de até 6 anos
não pagam

SERVIDOR
DO TCU VAI
PARA PAPUDA

Preso na manhã de quarta-feira, o auditor do Tribunal
de Contas da União (TCU) Lucas Ribeiro Pereira, 33 anos, foi
transferido para a Papuda. Em
audiência de custódia, ontem,
a prisão do réu foi convertida
para preventiva e a Justiça determinou a mudança dele para o complexo penitenciário. O
servidor público, ainda em estágio probatório, recebe salário bruto de R$ 25,9 mil. Ele
responderá pelos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A pena varia
de cinco a 15 anos de reclusão.
Agentes prenderam Lucas em
casa, no Altiplano Leste, no
Lago Sul. No local, os agentes
encontraram 30 pés de maconha e três quilos da droga com
efeitos potencializados. Além
dele, um técnico administrativo do Senado Federal atuava
no cultivo e na venda da droga. Os dois dividiam o terreno
no Lago Sul havia cerca de um
ano. A polícia identificou, mas
ainda busca o segundo servidor do Senado.
» ASA NORTE

MAIS UM
POSTO DA PM
É INCENDIADO
Um posto policial foi incendiado na 312 Norte, na madrugada de ontem. Os bombeiros receberam chamado
para atuar na ocorrência por
volta das 1h10. Eles usaram
cerca de mil litros de água para extinguir as chamas. Ninguém ficou ferido. Só a perícia
dos bombeiros vai apontar as
causas do incêndio. Inataladas
no governo de José Roberto
Arruda, as estruturas começaram a ser desativadas em 2015,
após atos de vandalismo e falta de efetivo para ficar nas
unidades. Cada unidade custou cerca de R$ 150 mil.

